innehåll
allmänt
4 Kungsörnar hårt drabbade av blyförgiftning
Kvarlämnade slaktrester från människors jakt orsakar dödligt sjuka örnar.

6	Fortsatt ökning av kungsörnars häckning
Inventering visar 232 lyckade häckningar förra året.

7 Art- och habitatdirektivet består

En överväldigande majoritet i EU röstade för att bevara naturskyddslagarna oförändrade.

8	Licensjakt på 14 vargar av beslutade 48

Överklaganden stoppade delvis vargjakten. Vargfamilj med invandrargener sköts.

10	Bästa året för fjällugglan sedan 1978
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Den vita ugglan häckar åter i landet sedan 2011 – rekord sommaren 2015.

12 ”Domstolarnas roll viktig för demokratin”
Miljöjurist Oscar Alarik förklarar juridiken som skyddar rovdjuren.

13 protester mot Vargjakt i flera länder

Omfattande licensjakt i Norge och Finland, protester i Europa mot vargjakt.

14 Naturupplevelser med rovdjur
Sparvhökens morgonbad och levnadsglada vargars spår.

16 Kom rakt på vargarnas mötesplats
Skulle skåda älg, fick i stället bevittna ett vargmöte.

18 Vargläget
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Rekordgammal vargtik i Jangenreviret.

19 Invandrarvargar går förlorade

Elva av 14 vargar i närtid dödade i skyddsjakt, trafik, illegal jakt eller försvunna.

20 samexistens mellan Jaguarer och boskap?
Studieprojekt i Pantanal i Brasilien söker lösningar.

24 Naturskyddet i underläge i rovdjursbeslut
Viltförvaltningsdelegationernas övervikt för jaktintresset ifrågasätts.

26 Tigerjakten slutade med en mård
Tigrar får man väl se en del, men sällan gulstrupiga mårdar!

27 Åter licensjakt på lodjur

16

Beslut hittills att elva lodjur får skjutas i Västerbotten.

28 	Recension

Ny bok: ”Lons ögon – En sällsam katts kulturhistoria”

28-29 Föreningen i farten

Höstträffen i Västra Götaland och vargspaning i sörmländska Sjundareviret.

30-31 Föreningsnytt

Årsmöteskallelse med program, kallelse till regionmöte. Krönika: ”Naturvårdsintresset och
renskötseln borde samarbeta”.

32 En silhuett på fjällryggen

Upptäckte att de var intensivt betraktade – av en järv!

29

Styrelsen
Svenska Rovdjursföreningen anser att rovdjuren, liksom alla andra
arter, har rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor
betraktar dem som skadliga eller nyttiga. Rovdjursföreningen bildades
1997 och är en ideell och politiskt obunden organisation som arbetar
för att rovdjuren i vårt land ska garanteras långsiktig överlevnad.
Målet med arbetet är att öka människornas förståelse och
acceptans för rovdjurens rätt att finnas som en del av vår biologiska
mångfald. Det viktigaste instrumentet för att nå målet är att förmedla
faktabaserad information om våra rovdjur och deras roll i naturen.
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